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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, υλοποιεί το πιο απάνθρωπο σχέδιο σε βάρος των
εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, σε βάρος όλων των φορολογούμενων και
όλου του ελληνικού λαού. Η μνημονιακή φοροληστεία είναι πλέον γεγονός, τα συμφωνημένα
με την Ε.Ε. , την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα θα επιβληθούν φέρνοντας
καταστροφικές συνέπειες στο βιοτικό επίπεδο του λαού, το οποίο βίαια καταβαραθρώνεται.
Είναι χρέος μας να αντισταθούμε.

Δεν θα αφήσουμε να εξευτελιστεί η αξία της εργασίας, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε
η φτώχεια να χτυπάει την πόρτα όλο και περισσότερων οικογενειών. Είναι απαράδεκτο οι
συνταξιούχοι να μετατρέπονται σε θύματα των βάναυσων και ριζικά απάνθρωπων
μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό. Το ποσοστό συμμετοχής στις κύριες συντάξεις, από 65
– 75 % που κυμαίνεται μέχρι σήμερα, πέφτει στο 55% περίπου για όλους τους
συνταξιούχους. Η συνολική μείωση στις συντάξεις για την πλειοψηφία των ασφαλισμένων
θα φτάνει το 11% . Με άλλα λόγια, το κόστος του δρόμου της εξυπηρέτησης των
μονοπωλιακών ευρωπαϊκών και διεθνών συμφερόντων, τον οποίο έχει επιλέξει η
Κυβέρνηση, το πληρώνει η ευαίσθητη κοινωνική ομάδα της τρίτης ηλικίας, από την οποία
στερείται βίαια κάθε αξιοπρέπεια.

Το σενάριο περί υποχωρήσεων και απρόθυμης εφαρμογής του μνημονίου από
την Κυβέρνηση έχει αδιαμφισβήτητα καταρριφθεί
. Τα μέτρα της δανειακής
σύμβασης που υλοποιούνται και κατακρεουργούν τα λαϊκά στρώματα αποτελούν καθεαυτό
το πρόγραμμα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Πρόκειται για συνειδητή χάραξη πολιτικής
που επιβάλλει στους εργαζόμενους να δουλεύουν μέχρι πραγματικά να μην τους το
επιτρέπει άλλο η ηλικία και η υγεία τους. Με τη σταδιακή κατάργηση της πρόωρης
συνταξιοδότησης, οι εργαζόμενοι επιβαρύνονται με 5 έως 17 έτη (!). Βιώνουμε μια κατάφορη
καταστρατήγηση κάθε δικαιώματος στην ουσιαστική κοινωνική ασφάλιση, αφού πλέον ο
κάθε ασφαλισμένος πληρώνει κυριολεκτικά με αίμα την συνταξιοδότησή του. Το ανήκουστο
είναι ότι πλέον η σύνταξη προσαρμόζεται ανάλογα με εισοδηματικά και περιουσιακά
στοιχεία, ως μια ακόμα συγκεκαλυμμένη μορφή φορολόγησης.

ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Συμμετέχουμε στα δυναμικά συλλαλητήρια που οργανώνονται στις 22 Οκτωβρίου
με τη συμμετοχή εκατοντάδων συνδικάτων και φορέων.

Το Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ αποφάσισε επίσης την προκήρυξη αγωνιστικών απεργιακών
κινητοποιήσεων, που θα διοργανωθούν σε συνεργασία και με τις άλλες συνδικαλιστικές
οργανώσεις.

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΙ

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ !

Για το Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ

Ο ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
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